A video screenshot from one of the productions by One for Israel/ICB.
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Israeli web portal Walla! has been featuring
video interviews of Messianic Jews, exposing
the Israeli public to the idea of Messianic
Judaism.
In early December 2015, Israel’s secondlargest internet website portal, Walla! began
posting compelling testimonies of Jewish
believers in Jesus produced by Israel’s College
of the Bible (ICB).
The testimonies are entertaining, professionallyproduced, first-person interviews with Jewish
people primarily from Israel and the United States.
Walla! posted some of the videos on the front page
of their popular internet web-portal, lending the
testimonies maximum exposure to Israel’s websurfers. Topics which are being discussed on the
website include the question of “Who are these
Messianic Jews?” and discussions about the
distinction between Messianic Judaism and
Christianity.
This is great news. Israeli society is being exposed
to the idea of Messianic Jews in a positive way. It
doesn’t happen very often. There’s an old
marketing axiom that says all publicity is good
publicity, and it definitely applies in this situation.
The featured videos have been widely hailed as a
major win for Jewish evangelism.
While the videos are compelling, persuasive, and
captivating in their argument for Yeshua, I cannot
help but wish that they also presented a more
traditionalist approach to Messianic Judaism. Many
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Walla, het Israëlische webportaal heeft daarop videointerviews van de Messiasbelijdende Joden gezet, om
het Israëlische publiek te confronteren over het idee
van Messiaans Jodendom.
In het begin van december 2015, Israëls tweede
grootste internet websiteportaal Walla!, begon
boeiende getuigenissen van joodse gelovigen in Jezus
te plaatsen, opgenomen door Israël's College van de
Bijbel (ICB).
De getuigenissen zijn onderhoudend, professioneel
gemaakt, met getuigenissen vanuit het Joodse volk
voornamelijk uit Israël en de Verenigde Staten. Walla!
plaatste een aantal van de video's op de voorpagina
van hun populaire internet-poortaal, om de
getuigenissen bij Israëlische web-surfers maximaal te
laten opvallen. Bij de thema's die op de website
worden besproken is ook de vraag "Wie zijn deze
Messiasbelijdende Joden?" en wordt er
gediscussieerd over het onderscheid tussen het
Messiaanse Jodendom en het Christendom.
Dit is geweldig nieuws. De Israëlische maatschappij
wordt op een positieve manier blootgesteld aan het
idee van Messiaanse Joden. Dat gebeurt niet zo vaak.
Een oude marketing bewering zegt dat alle publiciteit
goede publiciteit is, en dat geldt zeker in deze situatie.
De opvallende video's worden alom geprezen als een
belangrijke overwinning voor de Joodse evangelisatie.
Terwijl de video's meeslepend, overtuigend en boeiend
zijn in hun argument voor Yeshua, had ik liever gehad
dat ze ook een meer traditionalistische benadering
brachten voor het Messiaanse Judaïsme. Veel van de
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of the testimonies are offered by American Jewish
believers in Jesus from within a mainstream JewishChristian perspective or missionary-oriented
Messianic Jewish expression. The viewer is
sometimes given the impression that Messianic
Jews need to leave Judaism and Jewish practice
behind them when they discover Yeshua and the
New Testament. In the videos, Judaism tends to be
presented only as an obstacle to Yeshua. In this
way, some of these beautiful testimonies
unintentionally perpetuate the old stereotypes that
place faith in Yeshua in antithesis to Torah and
traditional Jewish practice.
The videos were originally created for the ICB
outreach website OneforIsrael.org by Eitan Bar,
director of media and evangelism, and they
appear on a dedicated website titled
imetmessiah.com. Eitan Bar recently coauthored a book with Seth Postell titled, The
Torah’s Goal (2015) in which he lays out his
theology regarding the Torah and Messianic
Judaism. Bar believes that the Torah’s only
purpose was to create the need for Messiah and
that once a Jew discovers the Messiah, he fulfills
the Torah by being a believer in Yeshua.
According to the idea of the book, the laws in
the Torah were never meant to be literally kept
but only to show the path to Messiah who is
“the Torah’s goal.” It’s a creative way of saying
that faith in Yeshua renders the Torah’s laws
irrelevant. On top of that, the book strongly
criticizes Jewish tradition and authority,
depicting Judaism as a form of apostasy from the
Torah’s original intention.
In light of Eitan Bar’s theological views, it’s
hardly a surprise that many of the testimonies
he has selected for the OneforIsrael.org
website feature Jewish believers in Jesus
speaking from outside of the stream of
traditional Judaism and far removed from the
ideas of a postmissionary Messianic
perspective. But Eitan Bar can’t take all the
credit for that impression. The videos
accurately depict the majority sentiment of
most Messianic Jews in America and Israel who
see Judaism primarily as an obstacle to New
Testament faith.
Messianic Judaism in Israel is still waiting to find
itself. It’s still strongly occupied by Jewish missions
and evangelism, and the theology and practice of
Messianic Jews in Israel reflects that. The
oneforisrael.org video testimonies indicate how
desperately Israeli Yeshua-followers need quality

getuigenissen worden gegeven door Amerikaanse
Joodse gelovigen in Jezus vanuit een overheersend
joods-christelijk perspectief of zendinggerichte
Messiaans-Joodse manier van uitdrukken. De kijker
wordt soms de indruk gegeven dat Messiaanse Joden
het Jodendom en de joodse praktijk achter zich moeten
laten wanneer ze Yeshua en het Nieuwe Testament
ontdekken. De video’s zijn geneigd het Jodendom
alleen maar als een obstakel te presenteren voor
Yeshua. Op deze manier bestendigen een aantal van
deze prachtige getuigenissen onbedoeld de oude
stereotypes dat geloof in Yeshua tegen de Thora en de
traditionele Joodse praktijk ingaat.
De video's werden oorspronkelijk gemaakt voor de ICB
verkondigingswebsite OneforIsrael.org van Eitan Bar,
directeur voor media en evangelisatie; ze verschijnen
op een speciale website met de titel imetmessiah.com.
Eitan Bar schreef onlangs een boek samen met Seth
Postell getiteld The Torah’s Goal (De bedoeling van de
Tora, 2015), waarin hij zijn theologie over de Thora en
het Messiaanse Jodendom uitlegt. Bar gelooft dat het
enige doel van de Tora was om de noodzaak van de
Messias te creëren en dat van zodra een Jood de
Messias ontdekt, hij de Thora vervult door een gelovige
in Yeshua te zijn. Volgens het idee van het boek, waren
de wetten in de Torah nooit bedoeld om letterlijk te
worden gehouden, maar alleen om het pad naar
Messias die "het doel van de Tora" is te laten zien. Het
is een creatieve manier om te zeggen dat het geloof in
Yeshua de wetten van de Tora irrelevant maakt.
Bovendien wordt de Joodse traditie en autoriteit in het
boek sterk bekritiseert, door het Jodendom af te
beelden als een vorm van afvalligheid van de
oorspronkelijke bedoeling van de Tora.
In het licht van de theologische standpunten van Eitan
Bar, is het nauwelijks een verrassing dat veel van de
getuigen die hij voor de OneforIsrael.org website heeft
geselecteerd joodse gelovigen in Jezus zijn die niet
vanuit de stroming van het traditionele Jodendom
spreken en veraf staan van de ideeën over een postmissionair Messiaanse perspectief. Maar de eer voor
die indruk komt niet enkel Eitan Bar toe. De video’s zijn
een exacte weergave van het overheersende sentiment
bij de meeste Messiasbelijdende Joden in Amerika en
Israël, die het Jodendom in de eerste plaats als een
belemmering zien voor het nieuwtestamentische
geloof.
Het Messiaanse Jodendom moet in Israël nog steeds
van de grond komen. Het wordt nog steeds sterk
bepaald door joodse zending en evangelisatie, en de
theologie en de praktijk van de Messiasbelijdende
Joden in Israël weerspiegelt dat. De oneforisrael.org
videogetuigenissen geven aan hoe wanhopig Israëlische
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resources and education opportunities that can
introduce them to a pro-Torah kingdom
perspective. That’s why First Fruits of Zion’s Bram
Center in Jerusalem is so critically needed. We
want to give Messianic Judaism in Israel a chance
to grow.

Yeshua-volgelingen behoefte hebben aan kwalitatieve
bronnen en onderwijskansen die hen kunnen laten
kennismaken met een pro-Tora koninkrijkperspectief.
Dat is de reden waarom het First Fruits of Zion’s Bram
Center in Jerusalem zo dringend nodig is. We willen
het Messiasbelijdende Jodendom in Israël een kans
geven om te groeien.
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